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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturukan oleh Allah SWT., kepada

Nabi Muhammad SAW., dinukil secara mutawatir, dan isinya memuat petunjuk

kebahagiaan dalam berbagai aspek bagi manusia yang percaya kepadanya. Al-

Qur’an mengandung berbagai ragam masalah, tetapi pembicaraannya tentang

suatu masalah tidak selalu tersusun secara sistematis seperti halnya buku ilmu

pengetahuan yang dikarang oleh manusia. Di samping itu, Al-Qur’an sangat

jarang menyajikan suatu masalah secara rinci dan detail. Pembicaraan Al-Qur’an

pada umumnya bersifat global, parsial, dan seringkali menampilkan suatu

masalah dalam prinsip-prinsip pokok saja.1 Meskipun Al-Qur’an diturunkan

ditengah-tengah bangsa Arab dan berbahasa Arab, akan tetapi, misinya tertuju

kepada seluruh umat manusia, tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dengan

bangsa non Arab, atau satu umat atas umat yang lainnya.

Al-Qur’an merupakan konstitusi bagi setiap muslim. Memahami dan

merealisasikan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya, kehidupan akan

lebih bermakna. Manusia akan berinteraksi sosial antara satu dengan yang

lainnya, dalam jalinan yang harmonis dalam keberagaman warna kulit, etnis,

bahasa, serta agama. Sebab, hati atau qalbu mereka sudah berada pada tingkat

1Harifuddin Cawidu, Konsep Kufur Dalam Al-Qur’an : Suatu Kajian dengan Pendekatan
Tafsir Tematik (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 5.
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kesadaran manusiawi, yakni pemahaman untuk apa mereka lahir, hidup dan

berinteraksi sosial.2

Akan tetapi, dari sebahagian manusia yang tidak mengetahui dirinya.

Apalagi sudah berbicara masalah rinciannya, hampir semua manusia hanya

mengetahui sebahagian dirinya dari sisi lahiriahnya atau fisiknya. Seperti yang

dikemukakan oleh Alexis Carrel dalam bukunya yang berjudul Man the Unknown

menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui dirinya

sendiri, karena pada mulanya perhatian manusia hanya tertuju pada penelitian

alam materi. Pada zaman primitif disibukkan untuk menundukkan alam atau

menjinakan alam sekitarnya, seperti upaya membuat senjata-senjata melawan

binatang-binatang buas, penemuan api, pertanian, peternakan dan lain sebagainya

sehingga mereka tidak mempunyai waktu luang untuk memikirkan diri mereka

sebagai manusia. Ciri khas akal manusia cenderung memikirkan hal-hal yang

tidak kompleks. Hal ini disebabkan oleh sifat akal seperti yang dinyatakan oleh

Bergson tidak mampu mengetahui hakikat hidup.3

Jika apa yang dikatakan oleh Alexis Carrel dan Bergson itu diterima,

maka satu-satunya jalan untuk mengetahui dengan baik siapa manusia dengan

merujuk kepada wahyu ilahi (Al-Qur’an) agar mendapatkan jawaban yang

sebenarnya. Ketika berbicara tentang manusia, Al-Qur’an menyebutkan dengan

2Muhammad Dawang. “Kemuliaan Manusia dalam Al-Qur’an”, h.1.http:
file:///C:/Users/acer/Documents/Muh.%20Dawang.pdf (1 Maret 2018)

3Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Jakarta: Mizan Media Utama
(MMU), 1996), h. 277-278.
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beberapa istilah di antaranya adalah al-Basyar, al-Insa>n, al-Na>s, dan Banu> A>dam

atau Zurriyyat A>dam.

Manusia dengan kata al-basyar disebut dalam Al-Qur’an sebanyak 36

kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk mus\anna> untuk menunjukan

manusia dari sudut lahiriahnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya.4

Karena itu Nabi Muhammad SAW., diperintahkan untuk menyampaikan, bahwa

dirinya juga seorang manusia sama seperti manusia pada umumnya. Seperti

butuh makan, minum, kebahagiaan, seks, dan lain sebagainya. Hanya saja beliau

diberikan wahyu dan tugas kenabian oleh Allah SWT. Sebagaimana yang

termaktub dalam QS al-Kahfi/18: 110.

َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ  ُقْل ِإمنَّ
Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad),“Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia
seperti kamu, yang telah menerima wahyu,…5

Manusia dengan kata al-Insa>n terambil dari kata nasiya yang berarti lupa,

menunjukkan bahwa manusia cenderung akan sifat pelupa sehingga memerlukan

teguran dan peringatan. Kata al-Insa>n, digunakan Al-Qur’an untuk menunjuk

kepada manusia dari seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia yang berbeda

antara seseorang dengan yang lain, akibat perbedaan fisik, mental, dan

kecerdasan.6

4Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007),
h. 367-368.

5Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bekasi: CV. Pustaka Jaya
Ilmu, 2013), h. 304.

6Muhammad Quraish Shihab, op.cit., h. 280.
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Manusia dengan kata al-Na>s mengacu pada manusia sebagai makhluk

social, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Al-Hujura>t/49: 13.

َرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأكْ 
اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ 

Terjemahnya:
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh,
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling
bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.7

Penggunaan kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an tidak digunakan pada

sembarang tempat hanya tempat tertentulah yang menggunakan kata tersebut.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji penggunaan kata Banu> A>dam

dalam Al-Qur’an terhadap pandangan ulama tafsir klasik dan tafsir kontemporer

ketika menafsirkan ayat-ayat yang membahas kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.

Adapun jumlah kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an berulang sebanyak 8 kali,

tersebar dalam 4 surah.8 Sekali menggunakan ibnai A>dam (dalam bentuk

tasniyah/dua) dan 7 kali menggunakan istilah Banu> A>dam.

Penggunaan kata ibnai A>dam dalam Al-Qur’an ditujukan langsung kepada

anak kandung A>dam AS., yang diabadikan dalam Q.S. Al-Maidah/5: 27 yang

bercerita tentang dua saudara kembar Ha>bi>l dan Qa>bi>l ketika mempersembahkan

kurban mereka sekaligus kisah pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi.

7Kementerian Agama RI, op. cit., h. 517.
8Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li alfazh Al-Qur’an al-Karim

(Kairo: Dar al-Hadis, 1988), h. 24.
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Latar belakang kisah ini adalah Allah SWT., mensyaratkan kepada A>dam

untuk menikahkan anak-anaknya karena keadaan darurat. Dahulu, setiap kali

A>dam mempunyai anak selalu terlahir kembar laki-laki dan perempuan ia pun

menikahkan anaknya secara silang. Konon saudara kembar perempuan Ha>bi>l

memiliki wajah tidak terlalu cantik, sementara saudara perempuan kembar Qa>bi>l

berwajah cantik jelita. Oleh karena itu, Qa>bi>l pun ingin menikahi saudara

perempuan kembarnya. Namun A>dam tidak memperkenankan hal itu dan ia

memberikan sebuah solusi, yaitu masing-masing dari Qa>bi>l dan Ha>bi>l

mempersembahkan sebuah kurban, lalu kurban siapakah yang diterima, dialah

yang harus menikahi si cantik jelita tersebut. Lalu ternyata kurban yang diterima

adalah kurban yang dipersembahkan oleh Ha>bi>l karena persembahan kurban

Ha>bi>l disertai dengan keiklasan dan ketakwaan kepada Allah. Sementara kurban

yang dipersembahkan oleh Qa>bi>l tidak diterima karena tidak disertai dengan

keiklasan dan ketakwaan kepada Allah SWT., lalu Qa>bi>l membunuh saudaranya

Ha>bi>l dengan aniaya.9

Dari kisah tersebut Allah SWT., memberikan penekanan terhadap

manusia untuk mengambil pelajaran dari kisah tersebut terhadap sifat hasad,

dengki dan iri hati terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah kepada siapa pun.

Sebab semua itu dapat membawa bahaya, bencana dan keburukan. Perasaan

hasad, dengki dan iri hati bisa merusak tali ikatan persaudaraan bahkan saling

membunuh serta dapat menghilangkan pahala kebaikan pelakunya seperti api

9Wahbah az-Zuh{aili>, Tafsir al-Muni>r al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, Terj.
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.  Jilid III (Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 484.
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memakan kayu bakar sebagaimana sabda Rasulullah SAW., dalam sebuah hadis

yang diriwayatkan abu Daud.

لُ كُ أْ يَ دَ سَ احلَْ نَّ إِ فَ دَ سَ احلَْ وَ مْ اكُ يَّ إِ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ ِيبَّ النَّ نَّ أَ َرِضَي اهللاُ َعْنهُ ةَ رَ يْـ رَ هُ ِيب أَ نْ عَ 
)رواه أبوداود(.بَ شْ عُ الْ الَ قَ وْ أَ بَ طَ احلَْ ارُ النَّ لُ كُ أْ ا تَ مَ كَ اتِ نَ سَ احلَْ 

Terjemahnya:
“Dari Abu Hurairah R.A, bahwa Nabi SAW bersabda: “Jauhilah hasad
(dengki), karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan
kayu bakar”.10

Penggunaan kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an ditujukan untuk anak cucu

A>dam yaitu semua keturunan A>dam AS., baik laki-laki maupun perempuan tidak

membedakan antara penganut agama dan suku bangsa.11 Di antaranya diabadikan

oleh Allah dalam Q.S. Al-Isra>/17 :70.

َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين َآَدَم 
تـَْفِضيًال 

Terjemahnya:
Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu A>dam, dan Kami angkut
mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami
ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.12

Jika mengamati Q.S. Al-Isra>/17: 70 di atas, menimbulkan banyak

pertanyaan kenapa Allah tidak menyebutkan nama lain dari istilah manusia

seperti al-Basyar, al-Na>s dan al-Insa>n. Tetapi Allah menggunakan istilah Banu>

A>dam? tentu ada rahasia besar yang terkandung dalam istilah Banu> A>dam

10Abu Daud, Sunan Abu Daud. Bab: al-Dik wa al-Bahaim (Beirut: Da>r al-Kita>b al-Arabi>,
t.t.), h. 748.

11Muh}ammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h: Pesan, kesan, dan Keserasian Al-
Qur’an, Jilid VII. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 151-152.

12Kementerian Agama RI, op. cit., h. 289.
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tersebut. Al-Qur’an merupakan kalam yang agung, karena itu pemilihan katanya

pun sangat selektif dan tentu saja sesuai dengan tuntutan alur kalam. Pada ayat

tersebut Allah secara tegas mengatakan bahwa Allah memuliakan Banu> A>dam

dengan memberikan mereka akal, dapat berbicara, dapat menulis, dapat

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bentuk tubuh yang baik

sehingga bisa berdiri tegak serta bisa mengatur kehidupan, baik untuk urusan

dunia maupun akhirat.

Berbicara masalah kemuliaan Banu> A>dam, ulama tafsir klasik dan

kontemporer berbeda penafsiran yakni al-T{abariy dan Muh}ammad Quraish

Shihab. Imam al-T{abariy menafsirkan berdasarkan beberapa riwayat bahwa

kemuliaan Banu> A>dam terletak pada kemampuan mereka untuk berkerja dengan

tangan mereka, mengangkat makanan dan minuman ke mulut mereka, hal itu

tidak mampu dilakukan oleh makhluk lain yang diciptakan di muka bumi ini.13

Sedangkan Muh}ammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa kemulian

Banu> A>dam terletak pada penciptaan bentuk tubuh mereka yang bagus,

kemampuan berbicara, berfikir, berpengetahuan, serta diberikan kepada mereka

kebebasan memilih dan memilah. Serta diberikan kelebihan atas banyak makhluk

dengan kekebihan yang sempurna yakni Allah menganugerahkan malaikat akal,

sedangkan binatang dianugerahkan syahwat, dan manusia dianugerahkan akal

dan syahwat. Hal ini bisa dikatakan manusia lebih hebat karena dianugerahkan

keduannya. Tetapi belum menjadi sebuah kesimpulan karena dikatakan bahwa

13Muh{ammad bin Jarir Al-T{abariy, Ja>mi‘ al-Baya>n fi> al-Ta’wi>l Al-Qur’an, (t.t.,
Muassasah al-Risa>lah, 2000), h. 501.
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siapa yang akalnya lebih berperan baik, sehat dan menggunakannya lebih banyak

dari syahwatnya maka bisa dikatakan lebih hebat daripada malaikat. Tetapi siapa

yang menggunakan syahwatnya lebih banyak dari akalnya maka jangankan

malaikat, manusia lebih buruk dari binatang.14 Hal ini sebagaimana yang

termaktub dalam Q.S. Al-A’ra>f/7: 179.

َا َوَهلُْم أَْعُنيٌ َال يـُْبِصُرونَ َوَلَقْد ذَ  ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب َال يـَْفَقُهوَن ِ َا َوَهلُْم َرأْنَا جلََِهنََّم َكِثريًا ِمَن اجلِْنِّ َواْإلِ ِ
َا أُولَِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ  َآَذاٌن َال َيْسَمُعوَن ِ

Terjemahnya:
Dan sungguh, akan Kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan
manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak
dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan
mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan
lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.15

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dua tokoh yang akan dibandingkan

yaitu Muh}ammad ibnu Jarir al-T{abariy dengan kitabnya tafsir Jami>‘ Al-Baya>n Fi>

Ta’wil Al-Qur’an dan Muh}ammad Quraish Shihab dengan kitabnya tafsir al-

Misba>h. Hal ini disebabkan adanya perbedaan penafsiran antara keduannya,

selain itu, jika dilihat dari perbedaan latar belakang pendidikan dan sebagainya

sudah barang tentu dapat mempengaruhi kedua tokoh tersebut dalam

menafsirkan Al-Qur’an.

Al-T{abariy dipandang sebagai tokoh pewaris terpenting dalam tradisi

keilmuan klasik khususnya tafsir Al-Qur’an. Karena kitab tafsirnya bernilai

tinggi dan sangat diperlukan oleh setiap orang yang mempelajari tafsir. Menurut

14Muh}ammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h. Jilid; VII (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
h.149-150.

15Kementerian Agama RI, op. cit., h. 174.
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imam al-Nawawi, tafsir al-T{abariy adalah salah satu kitab tafsir yang agung para

umat telah sepakat bahwa belum pernah ada sebuah tafsir yang disusun sama

seperti tafsir al-T{abariy.16

Sedangkan Muh}ammad Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir dan

beliau juga seorang pendidik, cendekiawan Muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an.

Keahliannya dalam bidang tafsir diabadikan dalam bidang pendidikan. Selain

kedudukannya sebagai Rektor, Mentri Agama, ketua MUI, Staf Ahli Mentri

Pendidikan dan Kebudayaan, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, beliau

juga rajin menulis karya Ilmiah, dan ceramah yang erat kaitannya dengan

pendidikan. Dengan kata lain, beliau merupakan seorang ulama yang

memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat khususnya di Indonesia.

Penampilannya yang sederhana, tawa>d}u’, sayang kepada semua orang, jujur,

amanah, dan tegas dalam prinsip merupakan bagian dari sikap yang seharusnnya

dimiliki oleh seorang guru.17

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang menjadi

fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan penafsiran al-T{abariy dan Muh}ammad Quraish

Shihab terhadap ayat-ayat yang membahas kata Banu> A>dam dalam Al-

Qur’an?

16Jalaluddin al-Suyuti>, al-Itqa>n fi ‘Ulu>m Al-Qur’an. Jilid II, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.t.), h.
190.

17Muh}ammad Quraish Shihab, op.cit., h. ii
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2. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang

membahas kata Banu> A>dam dalam tafsir al-T{abariy dan tafsir al-Misba>h?

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Pengertian Judul

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan salah penafsiran

mengenai judul penelitiaan ini, maka peneliti merasa perlu menjelaskan istilah-

istilah yang terkait dengan judul tersebut.

a. Banu> A>dam

Banu> A>dam adalah seluruh manusia dari keturunan Nabi A>dam AS.

Berkenaan dengan Penelitian ini yang dimaksud Banu> A>dam adalah anak

keturunan Nabi A>dam AS., baik laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil

maupun yang sudah besar, tidak membedakan antara penganut agama, ras dan

suku bangsa, mulai dari anak kandungnya hingga manusia yang terakhir

dilahirkan di muka bumi ini.

b. Perspektif

Perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang, jika dilihat dalam

konteks penelitian ini, Banu> A>dam dalam Pespektif Al-Qur’an berarti Banu>

A>dam dilihat dari sudut pandang Al-Qur’an.

c. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah SWT., melalui

perantara malaikat jibril yang diberikan kepada Nabi Muh}ammad SAW., sebagai

pedoman hidup manusia yang di dalamnya mengajarkan berbagai prinsip dalam

hidup, diantaranya aqidah, keimanan dan akhlak seperti yang terdapat dalam

setiap ayat yang membahas kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.
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d. Komparatif

Komparatif dapat diartikan sebagai perbandingan, terkait dengan

penelitian ini yakni, proses perbandingan antara dua hal yang saling bertentangan

maupun tidak, dalam hal ini perbandingan antara pemikir tafsir klasik dan

kontemporer oleh imam al-T{abariy dan Muh}ammad Quraish Shihab dalam

menafsirkan Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya bidang kajian istilah manusia yang digunakan dalam

Al-Qur’an, maka penulis membatasi pembahsan dalam skripsi ini, hanya fokus

pada kajian pengguanaan Banu> A>dam dalam Pesrpektif Al-Qur’an (Studi

Komparatif Terhadap Tafsir al-T{abariy dan Tafsir al-Misba>h), yang meliputi

sebagai berikut:

a. Perbandingan penafsiran al-T{abariy dan Muh}ammad Quraish Shihab

terhadap ayat-ayat yang membahas kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.

b. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas

kata Banu> A>dam dalam tafsir al-T{abariy dan tafsir al-Misba>h.

D. Kajian Pustaka

Setiap penelitian membutuhkan kajian pustaka dari penelusuran peneliti

terhadap referensi yang ada, terdapat beberapa hasil penelitian yang membahas

tentang Manusia dalam Perspetif Al-Qur’an. Akan tetapi peneliti lebih fokus

pada pengkajian Banu> A>dam dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif

Terhadap Tafsir al-T{abariy dan Tafsir al-Misba>h). Kegiatan ini dilakukan agar

tidak terjadi pengulangan penelitian atau plagiasi dari penelitian sebelumnya.
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Maka dari itu, peneliti telah melakukan kajian pustaka, baik kajian pustaka

dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, maupun kajian pustaka dalam

bentuk buku-buku atau kitab-kitab.

Hasil penelusuran terhadap pustaka, penulis menemukan banyak kajian-

kajian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, baik dalam bentuk buku

maupun hasil penelitian, namun dari sekian banyak kajian pustaka yang terkait,

peneliti mencantukan kajian pustaka yang dianggap relevan dan mewakili

pustaka-pustaka yang lain. Di antaranya:

1) Wawasan Al-Qur’an Tentang Penciptaan A>dam dan Banu> A>dam (Kajian

Tafsir Tematik) yang disusun oleh Abdul Maliq Yusuf (Skripsi, IAIN

Tulungagung, 2014).

Wawasan Al-Qur’an Tentang Penciptaan A>dam dan Banu> A>dam (Kajian

Tematik) yang disusun oleh Abdul Maliq Yusuf Fakultas Ushuluddin Adab dan

Dakwah Program Ilmu Tafsir Hadis. Dalam skripsi ini Abdul Maliq Yusuf

membahas lima bab a), pendahuluan b), metodologi penelitan c), tinjauan umum

tentang manusia d). proses dan fase penciptaan A>dam dan Banu> A>dam e),

penutup.

Dari kelima bab tersebut, Abdul Maliq Yusuf menitik beratkan pada

proses penciptaan A>dam jika ditinjau dari segi materi, A>dam diciptakan Allah

dari tanah melalui beberapa fase yaitu, (1) fase Thurab, (2) fase Thin, (3) fase

Hama>‘i masnu>n, (4) fase Shalsa>l kal Fakhkha>r. Sedangkan Banu> A>dam materi

penciptaanya dari sperma melalui beberapa fase yaitu, (1) fase Nutfah, (2)

Alaqah, (3) Mudhghah, (4) Izham, (5) Tumbuhnya makhluk baru. Demikian
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Abdul Maliq Yusuf mengkaji penciptaan A>dam dari tanah dan Banu> A>dam dari

sperma serta fase-fase penciptaannya jika ditinjau dari penelitian ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut terdapat persamaan dengan yang akan diteliti oleh

peneliti. Persamaannya terletak pada penciptaan A>dam dan Banu> A>dam serta

fase-fase penciptaannya. Meskipun terdapat persamaan dengan yang akan diteliti

oleh peneliti namun terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti

yaitu terletak pada penggunaan metode, Abdul Maliq Yusuf dalam skripsinya

menggunakan metode tematik sedangkan peneliti menggunakan metode muqaran

atau perbandingan. Selain dari itu peneliti lebih fokus pada perbandingan

penafsiran al-T{abariy dan Muh}ammad Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang

membahas kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.

2) Skripsi Pandangan Al-Qur’an Tentang Manusia yang disusun oleh  Ishak

Hariyanto (IAIN Mataram, 2015 ).

Dalam skripsi ini, Ishak Hariyono meneliti tentang manusia dalam

pandangan Al-Qur’an yang meliputi al-Basyar, al-Na>s, al-Ins, dan al-Insa>n.

Dalam hasil penelitian Ishak Hariyanto menjelaskan bahwa dari kelima term

manusia tersebut. Meskipun merujuk pada arti manusia tetapi memiliki

penekanan yang berbeda seperti, kata basyar lebih mengacu pada manusia dari

aspek lahiriahnya. Kata al-Insan lebih mengacu pada manusia dengan seluruh

totalitas, jiwa dan raganya. Manusia yang berbeda antara seseorang dengan yang

lain, Akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Kata al-Na>s pada umumnya

lebih mengacu pada fungsi manusia sebagai makhluk social. Berdasarkan uraian

tersebut terdapat persamaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti.
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Persamaannya terdapat pada term-term manusia dalam Al-Qur’an yang meliputi

penggunaan kata al-basyar, al-Na>s, dan al-Insa>n. Meskipun terdapat persamaan

namun ada perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terdapat pada

penggunaan kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an. Dalam skripsi Ishak Hariyono ini

tidak menyinggung atau membahas sedikitpun tentang penggunaan kata Banu>

A>dam dalam Al-Qur’an.

3) Kemuliaan Manusia Dalam Al-Qur’an (kajian tahlili surah al-Isra’ 70)

yang disusun oleh Muh. Dawing (UIN Alauddin Makassar, 2011).

Dalam skripsi ini, Muh. Dawing menitik beratkan pada pengungkapan

kemulian manusia (kara>mah insa>niah) pada ayat 70 surah al-Isra’ dimana

manusia diajarkan untuk mensyukuri potensi yang diberikan Allah SWT., untuk

mengelola alam ini sebagai panduan untuk meniti kehidupan yang rukun dan

damai dalam bermasyarakat. Demikian terdapat persamaan dengan yang akan

dikaji oleh peneliti yaitu, terletak pada pengkajian surah al-Isra’ ayat 70.

Meskipun demikian terdapat perbedaan di antaranya terletak pada metode

penelitian. Peneliti lebih fokus pada perbandingan antara tafsir al-T{abariy dan al-

Misba>h dan tidak hanya fokus pada surah al-Isra>/17: 70, akan tetapi semua ayat

yang membahas kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.

4) Eksistensi Manusia Dalam Pandangan Islam Dan Barat yang disusun oleh

Zumrotul Faizah (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999).

Dalam skripsi yang disusun oleh Zumrotul Faizah ini, menitik beratkan

pada eksistensi manusia dalam pandangan Islam dan Barat. Dimana manusia

dalam pandangan Islam selalu mengacu pada Al-Qur’an sebagai kitab suci umat
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Islam. Al-Qur’an menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan,

sebagai khalifah di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi dan

duniawi, yang di dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan. Sedangkan

manusia dalam pandangan barat pada abad XX, terkenal dengan filsafat

eksistensinya, memandang manusia sebagai terbuka, manusia adalah realitas

yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Untuk itulah manusia

bereksistensi dalam arti menciptakan dirinya secara aktif, berbuat, menjadi dan

merencanakan. Berdasarkan hal tersebut Zumrotul Faizah menyimpulkan bahwa

persamaan eksistensi manusia dalam pandangan Islam dan Barat terletak pada

peletakan manusia sebagai individualitas yang unik, yang tidak memikul beban

orang lain dan hanya berhak atas hasil usahanya sendiri. Meskipun manusia bebas

memilih, tetapi ia tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang telah

dipilihnya. Sedanngkan perbedaan eksistensi manusia dalam pandangan Islam

dan Barat terletak pada awal mula adanya pemikiran eksistensi manusia. Dalam

Islam pemikiran filosof Islam tentang eksistensi manusia tidak sampai terjebak

pada ateisme. Sementara pemikiran eksistensi manusia di Barat berawal dari

realitas empirik dan perjalanan sejarah dimana pada waktu itu di Barat banyak

terjadi berbagai macam krisis akibat nilai-nilai yang terlalu diabsolutkan, seperti

faham materialism dan idealism. Demikian uraian hasil penelitian Zumrotul

Faizah berbeda dengan  yang akan diteliti oleh peneliti, sebab dalam skripsi

Zumrotul Faizah lebih menitik beratkan pada perbandingan eksistensi manusia

dalam pandangan Islam dan Barat. Sedangkan peneliti lebih fokus pada

perbandingan penafsiran al-T{abariy dan Muh}ammad Quraish Shihab terhadap

ayat-ayat yang membahas kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.
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E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian

kepustakaan (library research) yang memfokuskan pada penelusuran dan

penelahan literatur serta bahan pustaka lainnya yang menggunakan metode

kualitatif.18 Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena lebih memfokuskan

pada penelusuran informasi-informasi serta data-data dari bahan tertulis yang

terdapat di ruang perpustakaan seperti kitab-kiab tafsir, hadis, kamus, buku-

buku ensiklopedia Islam serta dokumen-dokumen lain yang dianggap relevan

dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan  menggunakan

referensi-referensi tersebut diharapkan peneliti dapat memberikan jawaban

terhadap masalah yang diteliti.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan ilmu

tafsir yang menekankan pada tujuan untuk menjelaskan dan memahami ayat-

ayat yang belum jelas maksudnya menjadi jelas, yang samar menjadi terang dan

yang sulit dipahami menjadi mudah, sehingga Al-Qur’an yang fungsi utamanya

sebagai pedoman hidup bagi manusia dapat dipahami, dihayati dan diamalkan

sebagaimana mestinya.19

18Septiawan Santana K, Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2007), h. 29-30.

19Nasrudin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),  h.
67.
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3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode tafsir muqaran

yakni metode tafsir yang bermaksud menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an dengan

merujuk pada penjelasan-penjelasan para mufassir.20 Dalam penelitiaan ini

peneliti lebih menekankan pada perbandingan penafsiran ulama tafsir klasik dan

kontemporer, yakni penafsiran al-T{abariy dan Muh}ammad Quraish Shihab

terhadap isi kandungan ayat-ayat yang membahas kata Banu> A>dam dalam Al-

Qur’an.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dokumentasi (kepustakaan), yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan

bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti

kitab-kiab tafsir, hadis, kamus, buku-buku ensiklopedia Islam serta dokumen-

dokumen lainnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa kamus

digital, seperti kamus al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur’an al-Karim

untuk mencari ayat-ayat tentang kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an, serta kamus

Maqa>yis al-Lugah untuk mencari makna kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.

Demikian berdasarkan data di atas peneliti menghimpun buku-buku atau

kitab-kitab baik dari data primer maupun sekunder yang membahas Banu> A>dam

dalam Al-Qur’an hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk mengola

dan memperoleh data.

20Muh}ammad Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Bandung:  Lantera Hati, 2013), h. 382.
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Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan yaitu

sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah suatu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari

objek penelitian.21 Data primer dalam penelitian ini yaitu kitab tafsir Jami>’ al-

Baya>n fi> Ta’wi>l Al-Qur’an Karya Muh{ammad bin Ja>rir al-T{abariy dan tafsir al-

Misba>h karya Muh}ammad Quraish Shihab.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan

sumber aslinya atau sumber pertamanya.22 Data ini bisa diperoleh dari buku-

buku, kamus, jurnal, skripsi, serta dokumen-dokumen yang lain yang dianggap

relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yang akan

peneliti lakukan adalah menganalisis data dengan menggunakan metode

muqaran. Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan metode tafsir muqaran

yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an dengan merujuk pada penjelasan-

penjelasan para mufassir. Dalam penelitiaan ini peneliti lebih menekankan pada

perbandingan penafsiran ulama tafsir klasik dan kontemporer, yakni penafsiran

al-T{abariy dan Muh}ammad Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang membahas

kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.

21Chalid Narbuko dan Abu Dawud, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1991
M), h. 43.

22Ibid., h. 43.
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Langkah-langkah yang ditempuh ketika menganalisis data dengan

menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan sejumlah ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan langsung

dengan topik pembahasan yakni Q.S. Al-A’ra>f/7: 26, 27, 31, 35, 172. Q.S.

Al-Asra>/17: 70. Q.S. Ya>si>n/36: 60 dan Q.S. Al-Maidah/5: 27.

b. Mengemukakan penjelasan para mufassir yakni penafsiran al-T{abariy dan

Muh}ammad Quraish Shihab terhadap kandungan ayat-ayat yang membahas

kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.

c. Membandingkan kecenderungan tafsir mereka masing-masing.

d. Menjelaskan siapa diantara mereka yang menafsirannya dipengaruhi secara

subjektif oleh mazhab tertentu, siapa yang penafsirannya diwarnai latar

belakang disiplin ilmu yang dimilikinya, Seperti bahasa, fiqih, al-Adabi> al-

Ijtima>’i atau yang lainnya. Siapa yang penafsirannya didominasi uraian-

uraian yang sebenarnya tidak perlu, seperti kisah-kisah yang tidak rasional

dan tidak didukung oleh argumentasi naqliyah, siapa yang penafsirannya

dipengaruhi oleh paham-paham Mu’tazilah atau Asy-ariyah atau paham-

paham Syiah, teori-teori filsafat atau teori-teori ilmiah.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitiaan

a. Untuk mengetahui perbandingan penafsiran al-T{abariy dan

Muh}ammad Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang membahas

kata Banu> A>dam dalam Al-Qur’an.
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b. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-

Qur’an yang membahas kata Banu> A>dam dalam tafsir al-T{abariy

dan tafsir al-Misba>h.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang

studi tafsir komparatif pada umumnya dan pada khususnya yakni,

terkait dengan konsep penggunaan kata Banu> A>dam dalam Al-

Qur’an perbandingan penafsiran al-T{abariy dan Muh}ammad

Quraish Shihab.

b. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

sumbangan ilmiah yang bersifat praktis sehingga dapat mengambil

hikmah yang terkandung di dalam setiap ayat yang membahas kata

Banu> A>dam dalam Al-Qur’an dan dapat diamalkan dalam

kehidupan sehari-hari.
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